Bekijk de webversie

Wat er op het land gebeurt,
de afgelopen week zijn wij op de meander vooral erg druk geweest met asperges. zoals ik
vorige nieuwsbrief ook al even kort noemde.
op de Meander waren tot nog toe namelijk altijd twee stukken groene asperges. een stukje op
de boerderij, en een lange rij op de hogenenk. beide stukken geven heerlijke asperges, en daar
zijn wij hier allemaal dol op, en velen van jullie ook! daarom is het belangrijk om goed voor deze
planten te zorgen. aspergeplanten blijven namelijk wel 10 jaar lang asperges leveren!
deze goede verzorging bleek op de hogenenk echter lastig. de planten stonden hier op een
stukje waar het gras en andere planten zich er erg snel en makkelijk tussen voegden, en daar
houden aspergeplanten niet van. eveneens maakt dat de oogst erg lastig.
nou hebben we vorig voorjaar de frambozenstruiken al een nieuwe standplaats gegeven, wat
ervoor zorgde dat op de boerderij een stuk vrijkwam. de keuze was toen snel gemaakt:
verhuizen met die asperges!
maar hoe snel die keuze gemaakt, het uitvoeren van dit plan was nog wel even een ander
verhaal! een heleboel onvermoeibare handen hebben dagenlang gestoken, gegraafd,
getrokken, gesplitst en weer toegedekt. want aspergeplanten hebben enorm veel stugge
wortels! het uitgraven hievan is dan ook dus nogal een klus!
dus het was een kwestie van rondom steken, dan eruit trekken, dan eventueel die grote plant in
twee stukken splitsen, en dan hup in de kar om terug te vervoeren naar de boerderij.
vervolgens zijn hier dan weer flinke diepe geulen gegraven, waar de planten dan weer in
gingen, en dan moesten die geulen daarna ook weer dicht.
komend jaar krijgen deze asperges van ons rustig de tijd om door te groeien en aan te sterken,
maar het jaar daarop hebben we dan hopelijk een heerlijke overvloed!
en als je die dan proeft, dan proef je vast ook de liefde van de handen van Mare, Julia, Marrie,
Fred, Corné, Nouran, Arjen en mijzelf, die ze met het nodige geweld uit de grond hebben
getrokken, maar toen ook weer teder ingestopt.

mededelingen:
voor abonnementhouders:
als je bij het afhalen van je pakket niet het pakket met jouw naam kan vinden, neem dan gerust
een pakket van dezelfde grootte mee zonder kaartje! deze waaien er namelijk soms uit. ik ben
bezig om een beter systeem te bedenken, dus dat komt.voor nu nog maar even zo. bij vragen
mag je altijd bellen 06-39829814
voor de eier-eters:
jahoor mensen, inmiddels vinden we dagelijks al 50 eitjes in het kippenhok. dit worden er dus zo
langzaamaan wel genoeg voor iedereen. huidige abonnementhouders hebben hierover al een
mailtje ontvangen, dus wil je ook meandereitjes ontvangen, meld je dan aan!
dringend woonruimte gezocht!
in Maart komt Mare werken bij ons op de meander! mare is 23 jaar en op zoek naar een huisje,
kamertje of plekje om te huren. het is wat op korte termijn dus heb je zelf een plekje, of hoor of
zie je iets geschikts, laat het mij alsjeblieft via mail of telefoon even weten!
info@demeanderbummen.nl of 06-39829814

Mededeling stichting het Anker:
Beste Meanderklanten,
Het wordt lente! Hoog tijd om als stichting Het Anker te laten weten dat we dankbaar en
verheugd zijn dat het samen met u, al sinds 2012,ook dit jaar weer lukt om als
landbouwgemeenschap:
actief bij te dragen aan de uitbouw van een natuurinclusief Levend Land Goed in Rhienderen
om de Meander heen
v.o.f. de Meander een lage pacht te bieden
Recent hebben we weer 1,1 hectare kunnen aankopen en daarmee veilig kunnen stellen voor
toekomstige generaties!
Doet u nog niet mee maar heeft u door het voorbije Corona-jaar geld over dat u zou
kunnen/willen schenken om grond eeuwig vrij te maken?. Of …zoekt u liever, buiten het
reguliere banksysteem, een zinvolle en waardevaste bestemming voor uw spaargeld? We staan
als stichting open om nieuwe leningen aan te gaan.
Hoe en hoeveel u wilt schenken of uit wilt lenen is aan u. Voor 7 euro is al 1m2 eeuwig vrij
gekocht. Voor lenen kunt u kiezen hoeveel u wilt uitlenen (tussen de 1.000 en 50.000 euro),
rente tussen de 0 en 1% en een looptijd van 3, 5 of 10 jaren. Voor elke lening wordt een
rechtsgeldige leenovereenkomst opgesteld.
Voor overleg of meer informatie mail naar info@hetankerbrummen.nl of spreek een vm-bericht
in op 06 – 53740511. Ons bestuurslid Eveliene Kuipers (taakveld: contact schenkers en leners)
belt u terug. Heeft u vragen over uw lopende leenovereenkomst, neem dan ook gerust contact
op.
Laten we samen sterk blijven staan en grondig investeren in de toekomst!

Ondertussen op de Meander
...Is Ruben de hele dinsdag druk geweest met het compost uitrijden op de hogenenk, wat een
mooie stomende hopen!
deze week komt ook de koeienmest van de Kruytbosch te Hall er op, en dan is de grond weer
helemaal klaar voor de groentes om te groeien!
...Kregen op de boerderij ook de rabarber, asperges en fruitstruiken compost van ons.
...Hebben Dick en Patrick het eerste stuk straat van de "oprit" aan de zutphensestraatkant weer
heel mooi opnieuw gelegd. het was hier helemaal verzakt omdat er altijd veel mollen onderdoor
gangen graven...
..Zien we hier een mooi voorbeeld van 'haantje de voorste!"

Deze week in de pakketten, (onder voorbehoud van wijzigingen), zoals u ook
weer op de website kon zien https://www.demeanderbrummen.nl/weekinhoud-pakketten/ :
groente:
zuurkool*
pastinaak (nl)
paksoi (nl) (deel van de 1p heeft broccoli, want de paksoi was inneens op...)
witlof (nl)
tomaat (es)
luxe:
kruiden*
komkommer (nl)
gele bieten (nl)
broccoli (it)
pepertje (es)

in het fruitpakket:
banaan
appel
sinaasappel
Help!? een gekke groente: hmm, dat valt wel mee, toch?

verassend wokgerecht met paksoi en 'five spices'
Afgelopen week heb ik een splinternieuw kruidenrek in de winkel opgehangen. ik ben namelijk
dol op kruiden en leuke kruidenmengsels, en het leek ons leuk hier ook wat meer van in de
winkel te verkopen.
op dit kruidenrek hangen nu ook zakjes 'five spices' een traditioneel Chinese kruidenmix, die
zowel in zoete als hartige gerechten gebruikt wordt. persoonlijk was ik hier, als liefhebber van de
aziatische keuken, erg benieuwd naar.
ik heb er, met inspiratie van een recept van 'gewoon een foodblog' wat ik hieronder even zal
linken, een verassend wokrecept mee gemaakt. de kruidenmix doet wat denken aan
koekkruiden, met kaneel en steranijs, maar er zit ook szechuan peper in, wat het wat
verassende pit meegeeft. kortom, ik vond het erg lekker, maar het is misschien niet voor
iedereen... een zoet-pittig vegetarisch gerecht met lekker wat groente en veel eiwit!
ingrediënten:
woknoedels/mie naar keuze (had ik beide niet, maar kan ook best met spaghetti ;))
paksoi
rode ui
komkommer
gerookte tofu
paar champignons
'five spices' mix
tamari/ zoute sojasaus
ketjap/ zoete sojasaus
knoflook
evt. een of twee eitjes

Bereiding:
snijd de ui in halve ringen en de tofu in blokjes van 1x1 cm en bak deze beide in een grote
wokpan met een scheut olie op hoog vuur op.
snijd de champignon en de knoflook in dunne plakjes en voeg deze ook toe.
kook de noedels volgens de verpakking, en giet af als klaar is. het is niet erg als ze een
beetje afkoelen, je gaat het geheel zo toch samen wokken.
snijd de witte delen van de paksoi, en de komkommer in blokjes en voeg dit ook toe aan de
wok. let vanaf nu op dat je niet te lang blijft verhitten. lekkerst is als de ui, tofu en
champignons mooi een beetje bruine randjes hebben, maar de paksoi en komkommer straks
nog knapperig is.
voeg nu ook ongeveer een theelepel five spices mix toe, en een eetlepel elk van de
sojasauzen. (je kunt altijd later meer doen als je wil.)
als je wilt kun je ook nog een paar eitjes door het mengsel doen. schuif hiervoor de groente
in de wokpan wat opzij, krak het ei boven de vrijgekomen ruimte. het zal als het goed is snel
stollen, dus roer het ei door zodat het kleine stukjes ei worden.
voeg op het laats de bladeren van de paksoi in reepjes toe en de gekookte noedels. schep
goed door tot alles goed kennis heeft gemaakt en lekker warm is, en serveer met eventueel
wat ringetjes bosui.
eetsmakelijk!

origineel inspiratierecept met kip en rijst

dat was weer alles wat ik te vertellen heb.
vriendelijke groe(n)te, namens de tuinders van de Meander, Lea
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u groenten@demeanderbrummen.nl toe aan uw adresboek.

